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  ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ 
  

  ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ ދޭ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު

ސަރުކާރުން ހިންގަާވ ބޯހިޔާަވހިކަުމގެ ޕްރޮގްރާާމ ުގޅިގެްނ ިމނިސްްޓރީ އޮފް ހައުިސްނގ އެންޑް އިންްފރާސްޓްރަްކޗަރ އިން ހްިނަގާވ 

 ،........ ...............................................ގެ ދަުށން އަޅުަގނޑު،  .... ކެޓެގަރީ ގެ ގެދޮރުވެރިކުރުން ގެޮދރުެވރި ކުުރުވމުގެ ޕްރޮގްާރްމެގ 

............................................. ، ................. ............،  ................................A  ގެ ަފރާުތން، ައޅުަގނޑުެގ ބަދަުލގައި، ގެދޮުރވެިރ ކުރުުވުމެގ

ަވތަ ކަމާބެޭހ ެއްނމެާހ ިއދާާރތަކަްށ ާހޟިުރވެ، ޯބިހޔަާވހިކަމަްށ އެިދ ސަރުކާރުެގ ނުޕްރޮގްރާްމގެ ަދުށން ޯބހިާޔވަހިަކްނ ލިބުަމްށ ެއިދ 

 ދައުަލުތގެ  ހުށަހަޅަންެޖހޭ ފޯމާއި އެހެނިހެން ލިޔެކުިޔންތަުކގަިއ ސޮއިކުރުާމއި، އެފޯމާއި ެއހެިނެހން ލިޔެކިޔުްނތަްއ ސަރުކާރުެގ ުނވަތަ

އިސްލާޙްުކރަްނޖެހޭ ތަެންއވާަނަމ އެަފަދ ަތންަތން އިސްލާޙްކުުރމާއި، ެގދޮުރވެިރ މާިއ ައދި ފޯމުގަިއ ކަމާބެހޭ އިާދރާަތކަށް ުހށަހެޅު 

 ކުރުވުުމެގ ޕްޮރގްރާމްެގ ދަުށްނ ސަރުކާރުެގ ނުަވތަ ދަުއލަުތެގ ކަމާބެޭހ ިއދާާރތަކުން ސާފުކުރަން ބޭނުްނާވ ެއންެމާހ ަމޢުލޫމާތަުތށް 

ކުން ާސފުކުރަންެޖހޭ މަުޢލޫމާތުަތށް ާސުފކުރުމާއި، ެގދޮުރވެރި ުކރުުވުމެގ އެިއދާރާއަަކށް ސާފުކޮށްދިނުާމއި، ައިދ އެފަަދ އިދާރާއަ

ެދެމދު ެވވޭ ެއންމާެހ އެއްބަްސުވންތަކުަގިއ އަުޅަގނޑުެގ ަފރާުތްނ  ރުޮކށޭްދ ފަާރތްތަކާިއ ސަރުާކރާ ޕްރޮގާްރްމގެ ަދުށން ޯބހިާޔވަހިަކްނ ފޯ

ގްރާމްެގ ދަށުްނ ޯބހިޔާަވިހކަމަށް އެިދ ުހަށހަޅާ ަފރާްތތަކުްނ ކުރަްނޖެޭހ މޫިނނަްސ ގެދޮުރވެިރ ކުުރުވުމގެ ޕްރޮ ސޮއިކުރުމާއި، ައދި 

  ،.. ........................... ، ............................................. ،........ ...............................................އެްނމެހަިއ ކަންތައްތަްއ ކުރުމުެގ ޕަވަރ އޮފް އެަޓރނީ 

................................A ާތިީރގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ހެކީންގެ ާޙޟިުރަގއި ަޙވާލުކޮށްީފމެެވ.  އި އ 

 

   ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ ޤަބޫލުކުރާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު

ސަރުކާރުން ހިންގަާވ ބޯިހާޔވަހިަކން ފޯރުކޮށްދިުނމުގެ ޕްރޮްގާރާމ ުގޅިގެްނ މިނިްސްޓރީ އޮްފ ހަުއސިްނގ ެއންޑް އްިންފރާސްޓްރަކްޗަރ 

 ،........ ............................................... ގެ ދަުށން .... ކެޓަގަރީ ގެ  ގެދޮރުވެރިކުރުންއިން ހިންގަާވ ެގދޮުރވެރި ކުުރވުުމގެ ޕްރޮްގރާްމގެ 

............................................. ، ................. ............،  ................................A  ގެ ަބދަުލގައި، ެގދޮރުވެިރ ކުރުވުުމގެ ޕްރޮގްާރމްގެ ަދުށްނ

ުހށަހަަޅންޖެޭހ އެިދ ބޯިހާޔވަހިކަަމށް ، އިާދރާތަކަށް ހާޟިުރވެޭހ ެއްނމެހާ ބޯހާިޔވަހިކަްނ ލިުބމަށްެއިދ ސަރުކާުރގެ ނުަވތަ ދަުއަލތުެގ ކަމާބެ

ންމެާހ ފޯމާިއ ެއހެނިހެން ލިޔެކިޔުްނތަކުަގއި ޮސއިކުރުާމއި، އެފޯމަިއ ެއހެިނެހން ިލޔެކިޔުންަތްއ ސަރުކާުރެގ ުނަވތަ ދައުަލތުެގ ކަާމބެހޭ އެ

ެއފޯމާިއ އެެހނިެހްނ  ،ންޖެޭހ ޯފާމއި އެހެިނހެްނ ލިޔެކިުޔންތަުކގަިއ ސޮއިކުރުާމއިއިދާާރތަކަްށ ާހޟިރުވެ، ބޯހިޔާަވހިކަމަްށ ެއދި ުހށހަޅަ

ެއަފަދ ލިޔެކިުޔންތައް ސަރުކާރުެގ ނުަވަތ ދައުަލތުެގ ކަމާެބޭހ ިއދާާރތަކަްށ ުހށަހެުޅމާިއ ައިދ ޯފމުަގިއ އިސްލާޙްުކރަންޖެޭހ ަތނެްއާވނަަމ 

ެގ ޕްރޮގްރާމްެގ ަދށްުނ ސަރުކާރުެގ ުނަވތަ ަދއުލަުތެގ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުްނ ސާފުކުަރްނ ތަންަތން އިސްލްާޙކުރުމާއި، ގެޮދރުެވރި ކުރުުވމު

ސާފުކުރަްނެޖޭހ މަޢުލޫާމތުތަްއ ެއިއދާރާއަަކްށ ސާފުކޮށްދިނުާމއި، އަދި އެަފަދ ިއދާާރއަކުްނ  މަޢުލޫާމތުަތއް  ބޭނުްނާވ އްެނެމހާ

ަސރުކާރާ ދެެމުދ ވޭެވ ެއންެމާހ ސާފުކުރުމާއި، ެގދޮުރވެިރ ކުުރވުުމގެ ޕްޮރގްރާްމގެ ދަުށން ޯބހާިޔވަިހކަން ޯފުރކޮްށދޭ ފަރާތްތަކާއި 

ފަާރތުްނ ެގ  A................................  ،............ ................. ، ............................................. ،........ ...............................................އެއްބަްސވުްނތަކުަގއި 

 ސޮއިކުރުމާއި، ައދި މޫިނނަސް ެގޮދރުވެިރ ކުުރވުުމގެ 
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 ޕްރޮގްާރމްގެ ަދށުން ޯބހިާޔވަހިަކމަށް އެދި ހުަށަހޅާ ފަރާްތތަކުން ކުރަންެޖޭހ އެންެމހައި ކަްނތަްއތަްއ ކުރުުމގެ ޕަވަރ އޮފް އެަޓރނީ  

ތިީރަގިއ  A................................  ،............ ................. ، ............................................. ،........ ............................................... އަޅުަގނޑު،

  ބަޔާންކޮްށފަިއވާ ެހކީންގެ ޙާޟިުރަގއި ޤަބޫލުކޮށްީފމެެވ. 

  

  

      

      

  

      

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

 

 

_____________________________  

  ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ ގަބޫލުކުރާ ފަރާތް 

  ނަން: 

  އަހަރު   ޢުމުރު: 

   ދާއިމީ އެޑްރެސް:

  މިހާރުގެ އެޑްރްެސ: 

  ކާޑު ނަންބަރ:  އައި.ޑީ 

  ފޯން ނަންބަރ: 

:   ފިންގަރ ޕްރިންޓް:       ސޮއި

:   ތާރީޚް

 

  ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ ދޭ ފަރާތް 

   ނަން:

 އަހަރު   ޢުމުރު: 

 ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

  މިހާރުގެ އެޑްރެސް: 

 އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރ

  ފޯން ނަންބަރ: 

  ފިންގަރ ޕްރިންޓް:        ސޮއި:

    ތާރީޚް:

 

  ހެކިވެރިން 

  ނަން: 

  ޢުމުރު:   އަހަރު 

  ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

  މިހާރުގެ އެޑްރްެސ: 

   ކާޑު ނަންބަރ:  އައި.ޑީ 

  ފޯން ނަންބަރ: 

:   ފިންގަރ ޕްރިންޓް:       ސޮއި

  ތާރީޚް

 

  ހެކިވެރިން 

  ނަން:

  އަހަރު    ޢުމުރު:

  : ދާއިމީ އެޑްރެސް

   މިހާރުގެ އެޑްރްެސ:

  ކާޑު ނަންބަރ:  އައި.ޑީ 

   ފޯން ނަންބަރ:

:   ފިންގަރ ޕްރިންޓް:       ސޮއި

  ތާރީޚް
 


